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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ РУДО 

           

 

Година XXII Рудо, 28. март  2018. године Број 3 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

1....................................................................   
На основу члана 39. став 2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 67. став 2) Закона о уређењу простора 

и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15 и 3/16), члана 4. став 3) Правилника о 

обрачуну накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта („Службени гласник Републике 

Српске“, број 34/14-пречишћени текст), члана 20. став 3) 

Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 3/15) и члана 

36. став 2) Статута општине Рудо („Службени гласник 

општине Рудо“, број 4/17 и 8/17), Скупштина општине 

Рудо, на сједници одржаној дана  26.03.2018.године, 

доноси 

 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма уређења градског грађевинског 

земљишта за 2018. годину 

 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Програм уређења градског 

грађевинског земљишта за 2018. годину. 

 

Члан 2. 

 

 Саставни дио ове одлуке је Програм уређења 

градског грађевинског земљишта за 2018. годину. 

 

Члан 3. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 01-022-19/18        

Датум:26. март 2018. године        

                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

                                            Скупштине општине Рудо 

                                          Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р. 

 

 

 

 

                       

 

ПРОГРАМ  

УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ  

ЗЕМЉИШТА ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

I 

 Чланом 72. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 

106/15 и 3/16) прописано је да финансирање уређења 

градског грађевинског земљишта и израде докумената 

просторног уређења врши јединица локалне самоуправе, 

а обезбјеђује се из средстава остварених од: 

 -накнаде на основу природних и локацијских 

погодности градског грађевинског земљишта и 

погодности већ изграђене комуналне инфраструктуре 

које могу настати приликом коришћења тог земљишта-

рента, 

 -накнаде за уређење грађевинског земљишта, 

 -закупнине за грађевинско земљиште, 

 -продаје грађевинског земљишта, 

 -дијела пореза на имовину и  

 -других извора у складу са посебним прописима. 

 

II 

 Планирани приход пројектован у усвојеном 

буџету за 2018. годину по овом основу износи  20.500,00 

КМ.  

  

III 

 Чланом 4. став 3) Правилника о обрачуну 

накнаде трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта („Службени гласник Републике Српске“, број 

34/14-пречишћени текст) прописано је да јединице 

локалне самоуправе једном годишње доносе Програм 

уређења градског грађевинског земљишта којим 

планирају припремање и опремање земљишта. 

 Припремање земљишта обухвата истражне 

радове, израду геодетских, геолошких, инжењерско-

сеизмолошких и других подлога, израда анализе 

својинских права на земљишту, израду планске и 

техничке документације, израду програма за уређење 

земљишта, рушење објеката, санирање терена и друге 

радове. 

 Опремање земљишта обухвата изградњу објеката 

комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење 

површина јавне намјене планираних спроведбеним 

документом просторног уређења. 
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IV 

 Сав планирани приход из тачке II овог програма 

биће усмјерен на трошкове рушења и уклањања 

рушевних објеката на територији општине Рудо, а степен 

и динамика реализације програма зависиће од остварених 

прилива по овом основу.  

 

V 

 За намјенско трошење средстава одговоран је 

Начелник општине. 

                                                   ПРЕДСЈЕДНИК   

                              Скупштине општине Рудо 

                                          Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р. 

2....................................................................                         
 На основу члана 17 Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике 

Српске“,број:68/07), и члана  36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“ бр. 4/17 и 8/17), 

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 

26.03.2018.године, донијела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

o расписивању  Јавног конкурса за избор и 

именовање чланова управних одбора ЈУ ЦКПД 

Просвјета Рудо и Јавне установе за туризам и спорт 

Рудо  

 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

чланова управних одбора ЈУ ЦКПД Просвјета Рудо и 

Јавне установе за туризам и спорт Рудо. 

                                                       

Члан 2. 

Комисија за избор органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач Скупштина 

општине Рудо ће  расписати јавни конкурс и извршити 

поступак избора, укључујући преглед приспјелих 

пријава, обављање интервјуа, оцјену и предлагање 

кандидата за избор и именовање. 

 

Члан 3. 

Јавни конкурс објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске “, дневном  листу „Глас 

Српске“и Телевизији Рудо. 

 

Члан 4. 

Општи и посебни услови за избор и именовање 

чланова управних одбора ЈУ ЦКПД Просвјета Рудо и 

Јавне установе за туризам и спорт Рудо, прописани су 

Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске „ бр.41/03), Одлуком о утврђивању 

критеријума за избор и именовање органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач Скупштина 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 

1/04 и 7/11), Статутом ЈУ ЦКПД Просвјета Рудо и 

Статутом Јавне установе за туризам и спорт Рудо. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо ". 

 

Број: 01-022-20/18        

Датум: 26.март 2018.год.  

                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                           Скупштине општине Рудо 

                                          Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р. 

3....................................................................    
 На основу члана 12. Став 4. Закона о 

концесијама („Службени гласник Републике Српске“, 

број 59/13 и 16/18)  и члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 4/17 и 8/18), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

26.03.2018. године. доноси 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању мишљења 

 

I 

Даје се позитивно мишљење за додјелу концесије 

привредном друштву „ENERGREEN“ д.о.о. Вишеград за 

изградњу и коришћење мини хидроелектране 

„Јабланица“ на ријеци Јабланици и Дубничком потоку, 

на територији општина Рудо и Вишеград. 

  

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-013-33/18                                                                

Датум:26.март 2018.године                                                          

ПРЕДСЈЕДНИК 

                                           Скупштине општине Рудо 

                                          Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р. 

4....................................................................      
На основу члана 36. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број 4/17 и 8/18), 

Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 

26.03.2018. године. доноси 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Задужује се предсједник Скупштине општине 

Рудо да се обрати Задружном савезу Републике Српске 

са молбом да, у циљу превазилажења проблема, што 

прије изврши ванредну задружну ревизију организовања 

и пословања Пољопривредне задруге „Увац-Рудо“ са по 

Рудо и помогне да се заједничким разговором Савеза, 

задруге и општине, дефинишу смјернице за будући рад 

задруге.  

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 
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Број:01-013-34/18                                                                

Датум:26.март 2018.године         

                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                           Скупштине општине Рудо 

                                          Саша Дробњаковић.дипл.ецц.с.р. 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1.................................................................... 
На основу члана 21. Став 2. Закона о заштити 

лица која пријављују корупцију („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 62/17 ) члана 82. став 3. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 67. Статута општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 и 8/17 ) 

Начелник општине  Рудо, д о н о с и: 

 

 

 

У П У Т С Т В О 

о поступању по пријавама путем Апликације за 

пријаву сумње на корупцију и друге неправилности-

АПК 

 

 

1. Овим упутством уређује се начин пријављивања сумње 

на корупцију и друге неправилности у раду Општинске 

управе Рудо (у даљем тексту: Општинска управа) путем 

Апликације за пријаву сумње на корупцију и друге 

неправилности (у даљем тексту: АПК), поступање по 

пријавама, поступање са документацијом, начин и 

рокови извјештавања о евидентираним пријавама и 

статусу истих. 

 

2. Корупција, у смислу овог упутства пордазумијева 

извршење коруптивних кривичних дијела прописаних 

кривичним закоником Републике Српске (злоупотреба 

службеног положаја или овлашћења (члан 315), 

проневјера (члан 316) , превара у служби (члан 317), 

послуга (члан 318), примање мита (319), несавјестан рад 

у служби (члан 322) и друга кривична дјела као и друге 

неправилности које имају обиљежје коруптивног 

понашања (сукоб интереса, неправилности у провођењу 

поступка јавних набавки, непоштовање закона и 

подзаконских аката у раду службеника и сл.) 

 

3. Друге неправилности у раду Општинске управе, у 

смислу овог упутства подразумијевају све неправилности 

које немају обиљежје коруптивног понашања (нељубазан 

однос према странкама, недолично понашање, кршење 

етичког кодекса и остале неправилности). 

 

4. Начелник општине одређује једног или више 

службеника запослених у Општинској управи, који ће 

обављати послове запримања пријава сумњи на 

корупцију и друге неправилности путем АПК и 

поступати по истим (статус корисник референт), те 

једног или више службеника који ће вршити преглед 

поднесених пријава, надзор и контролу њиховог 

рјешавања у дефинисаним роковима и креирати 

статистичке извјештаје(статус корисник надзор). 

 

5. Службеник (статус корисник референт) обавезан је 

да: 

 - путем АПК заприма пријаве сумње на корупцију и 

друге неправилности, 

- врши анализу пријаве, 

- по потреби врши провјеру навода из пријаве у складу са 

својим овлаштењима, 

- по потреби комуницира са подносиоцем пријаве и 

другим лицима, 

- сачињава извјештај, 

- одабира начин рјешавања пријаве, 

- предлаже мјере и прати њихову реализацију, 

- поступа са документацијом у складу са прописима који 

уређују област заштите личних и тајних података и  

- евидентира све пријаве у евиденцији АПК и води 

посебну књигу протокола за ову врсту пријава. 

 

5.1 Службеник (статус корисник референт) обавезан је да 

у зависности од садржаја пријаве обавјести следеће 

органе: 

- о пријави која указује на извршење кривичног 

дјела у складу са одредбама Закона о кривичном 

поступку, надлежно Окружно тужилаштво, 

односно Републичко тужилаштво. 

- о пријави која указује на дискриминацију и 

повлашћивање, недолично понашање и кршење 

етичког кодекса, руководиоцу институције у 

којој је запослен радник на кога се пријава 

односи ради евентуалног покретања 

дисциплинског поступка и предузимања других 

радњи из њихове надлежности, 

- о пријави која указује на неправилности 

приликом провођења поступка јавних набавки 

руководиоца органа управе у којем је запослен 

радник на кога се пријава односи или Агенцију 

за јавне набавке као и Канцеларију за 

разматрање жалби БиХ, 

- о пријави која указује на сукоб интереса, 

Комисији за утврђивање сукоба интереса у 

органима власти Републике Српске и сл. 

- о пријави која се односи на неправилности у 

запошљавању  у институцији, обавјести 

руководиоца институције 

- о пријави која се односи на корупцију и друге 

неправилности у раду других институција, 

достави надлежној институцији. 

 

6. Службеник (статус корисник референт) обавезан је да 

статус пријаве правовремено евидентира у АПК. 

6.1 Статус пријаве може бити: 

- „запримљена“, 

- „ у раду“, 

- ,окончана“- неоснована“, 

- „окончана- дјелимично основана“, 

- „окончана- непотврђени наводи“, 

- „окончана- основана“ 

 

7. Службеник(статус корисник референт) обавезан је да у 

року: 

- од 7 дана након пријема пријаве сумње на 

корупцију и друге неправилности изврши 
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анализу случаја, одабере начин рјешавања 

случаја и обавјести подносиоца пријаве о 

пријему, 

- од 15 дана након достављања извјештаја од 

органа којем је достављена пријава обавјести 

подносиоца. 

8. Службеник(статус „корисник надзор“) обавезан је да: 

- врши надзор над радом службеника задуженог за 

поступање по пријави, 

- координира рад службеника задуженог за 

поступање по пријавама, 

- прати рокове пступања, 

- упозорава службенике у случају кашњења и 

нерегуларности приликом поступања са 

пријавама, 

- анализира извјештаје службеника о окончаним 

случајевима, 

- прослијеђује извјештај руководиоцу. 

 

9.  Сви запослени радници у Општинској управи 

обавезни су пријавити сумњу на корупцију и друге 

неправилности у ради и исти су дужни чувати 

документацију која доказује корупцију и друге 

неправилности. 

 

9.1 Сви запослени у Општинској управи дужни су 

сарађивати са службеницима задуженим за поступање по 

пријавама корупције и других неправилности. 

 

10. Поступање супротно одредбама овог упутства 

подлијеже дисциплинској одговорности. 

 

11 .Ово упутство ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику“општине Рудо. 

 

 Број: 02- 014 -5/18. 

 Датум:12.03.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
2....................................................................                                              

На основу члана 59. став 1) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 162. став 2) Одлуке о комуналном реду 

на подручју општине Рудо („Службени гласник општине 

Рудо“, број 7/14) и члана 67. став 1) Статута општине 

Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 4/17 и 

8/17), Начелник општине Рудо доноси  

 

 

О Д Л У К У 

о давању у закуп земљишта 

путем усменог јавног надметања-лицитације 

 

Члан 1. 

  Општина Рудо даје под закуп путем усменог 

јавног надметања-лицитације земљиште означено као 

дио к.ч.бр. 215, уписано у Лист непокретности број 494 

КО Штрпци, укупне површине 2000 м
2
. 

 

Члан 2. 

 Почетна цијена за додјелу у закуп земљишта из 

члана 1. Одлуке одређена је чланом 2. Одлуке о висини 

накнаде за заузимање јавних површина на подручју 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 

9/15) и износи 0,01 КМ /м
2
. 

 

Члан 3. 

 Локација из члана 1. ове одлуке даје се у закуп 

привремено, са роком трајања од 4 године, уз могућност 

продужења истог, а најкасније до привођења земљишта 

намјени, која је предвиђена планским актом. 

 

Члан 4. 

 Учесници лицитације су дужни положити 

кауцију у износу од 20,00 КМ за локацију за коју 

лицитирају на благајни општине Рудо, до почетка 

лицитације. 

  

Члан 5. 

 Са учесником који понуди највећу цијену  

закључиће се уговор а излицитирану цијену дужан је 

уплатити у року од 15 дана од завршеног поступка 

лицитације. Мјесечни износ закупнине, закупац је дужан 

плаћати до 15.-ог у мјесецу за претходни мјесец. 

 

Члан 6. 

 Поступак лицитације спровешће Комисија за 

продају и давање у закуп неизграђеног грађевинског 

земљишта именована Одлуком Скупштине општине Рудо 

а у складу са одредбама Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 20/12). 

 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-477-6/18        

Датум: 09.03.2018.године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
3.................................................................... 
 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута 

општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник 

општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) Начелник општине,       

д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Општинској 

управи Рудо, за мјесец јануар 2018. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 3.441,00 КМ, 

са конта 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (441,00 

КМ)  на конто 516142 – Издаци за залихе ауто - гума 

(192,00 КМ – набавка гума) и на конто 511321 – Издаци 

за набавку канцеларијског намјештаја (249,00 КМ – 

набавка канцеларијске фотеље) и са конта 372200 – 
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Буџетска резерва (организациони код 9 999 999) (3.000,00 

КМ) на конто 416129 – Остале текуће дознаке грађанима 

(3.000,00 – помоћ за санацију штете од пожара).   

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-1/18   

Датум:06.03.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
4.................................................................... 
 На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 49. Статута 

општине Рудо – пречишћени текст („Службени гласник 

општине Рудо“ број: 5/13 и 3/14) Начелник општине,        

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о реалокацији средстава буџетског корисника 

 

Члан 1. 

 Одобрава се реалокација средстава Општинској 

управи Рудо, за мјесец децембар 2017. године 

(организациони код 0 080 130), у износу од 43.079,00 

КМ, са конта 411111 – Расходи за нето плату (8.800,00 

КМ) на конто 414100 – Субвенције (8.800,00 КМ – 

подстицај за млијеко) и са конта 511200 – Издаци за 

инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 

зграда и објеката (34.279,00 КМ)  на конто 415200 – 

Грантови у земљи (11.860,00 КМ – надзор 

реконструкције Дома здравља) и на конто 487300 – 

Трансфери јединицама локалне самоуправе (22.419,00 

КМ – набавка санитетског возила).   

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове, Одсјек за буџет. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а биће објављена у Службеном гласнику 

општине Рудо. 

 

Број: 02-403-1-14/17 

Датум:06.03.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
5.................................................................... 

На основу члана 59.став 1.алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр.97/16) , разматрајући захтјев ЈУ Основна 

школа „Бошко Буха“ Штрпци  за додјелу помоћи, 

Начелник општине д о н о с и : 

О Д Л У К У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства , у износу 

од  1000,00 КМ  на име помоћи за одлазак на екскурзију 

у Требиње, ученика ВИИИ-ИX разреда   ЈУ Основна 

школа „Бошко Буха“ Штрпци,који долазе из породица 

лошијег имовинског стања. 

 

II 

Наведена  средстава ,из средстава буџета 

општине, са позиције „помоћ ђацима и студентима-416-

124“, уплатити  на рачун Синдиката ове школе , бр.562-

006-0000-2937-23-НЛБ банка. 

 

III 

За спровођење ове одлуке , задужује се 

Одјељење за привреду, финансије ,просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу  даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Брoj:  02-40-79/18                                                                               

Датум:22.03.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
6.................................................................... 
 На основу члана 59. став 1. алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број:  97/16), разматрајући захтјев  Синдикалне 

организације радника органа управе Рудо , бр.02/18 од 

26.02.2018.године за додјелу  новчане помоћи, Начелник 

општине Рудо,  д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели новчане помоћи 

 

I 

 Синдикалној организацији радника органа 

управе Рудо , ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у 

износу од  970,00 КМ на име ослобађања  од обавезе 

враћања позајмице дате у 2017-ој години.  

 

II 

 Исказано потраживање по основу дате позајмице 

Синдикалној организацији радника органа управе Рудо, 

одобрити на терет расхода „остале једнократне помоћи- 

411-419“ . 

 

III 

 За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 
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Број: 02-40-66/18  

Датум:06.03.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
7.................................................................... 
 На основу члана 59. став 1. алинеја 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“број: 97/16), разматрајући молбу за  финансијску 

помоћ  Машинско-електротехничке школе Прибој , 

Начелник општине Рудо, д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобравању средстава 

 

I 

 Одобравају се новчана средства у износу од  

100,00 ЕУР-а, на име трошкова штампања књиге под 

називом “ ПРВА ГЕНЕРАЦИЈА“ , аутора  др Радослава 

Пенезића из Новог Сада, чији је издавач Машинско-

електротехничка школа Прибој. 

 

II 

 Наведена средства , из средстава буџета општине 

Рудо, са позиције „остале помоћи -416-129“ , уплатити 

према инструкцији банке у којој је отворен рачун. 

 

III 

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

IV 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-40-75/18 

Датум:21.03.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
8.................................................................... 
 На основу члана 59. став 1. алинеја 5. и 

чл.82.став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 97/16),  Начелник 

општине Рудо, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 

 

 

I 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства  за 

полагање стручног испита  за шест лица која су, по 

основу уговора о стручном оспособљавању ,у периоду од 

22.02.2017-22.02.2018-е године ,обавила приправнички 

стаж у Средњошколском центру Рудо, ОШ „Бошко Буха 

„Штрпци и ОШ „Рудо“ a то су: 

-Данијела Новаковић, Милош Николић-СШЦ Рудо 

-Стефан Брадоњић, Никола Павловић-ОШ  „Рудо“ 

-Младен Спарић , Светлана Ненадић-ОШ „Бошко Буха“ 

Штрпци. 

 

II 

 Средства за полагање стручног испита ,за једног 

кандидата, износе  80% најниже нето плате у Републици 

Српској, за мјесец који претходи подношењу захтјева за 

полагање испита и уплаћиваће се након подношења 

појединачних захтјева од стране наведених лица. 

 

III 

Уплата средстава вршиће се на рачун јавних 

прихода ,бр.562-099-00000556-87, организациони код: 

0813001,врста прихода: 722511,сврха уплате : накнада 

трошкова за полагање стручног испита. 

 

IV  

 За спровођење ове одлуке, задужује се Одјељење 

за привреду, финансије, просторно уређење и 

инспекцијске послове. 

 

V 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-40-63/18 

Датум:01.03.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
9.................................................................... 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) члана 67. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

број:4/17) и члана 2. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год, Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 1.26. Плана јавних 

набавки за 2018. годину за набавку „Геодетске услуге  

снимања за израду пројекта и НН мреже за насеље 

Дубац, Опутница и Шахдани-општина Рудо“ . 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 5.970,00КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018. годину, са ставке 

капитални грантови нефинансијским субјектима у 

области енергетике..., економски код 415245. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције.  
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V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-10/18 

Датум:15.03.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
10.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) члана 67. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

број:4/17) и члана 2. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год, Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке из Анекса II дио А ЗЈН, а под редним 

бројем 1.16  Плана јавних набавки за 2018. годину, за 

набавку услуга: „Осигурање запослених радника у 

општини Рудо“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 1.282,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018. годину са ставке 

осигурање запослених, економски код 412725. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-8/18 

Датум:07.03.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 

11.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) члана 67. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

број:4/17) и члана 2. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год, Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 3.2. Плана јавних 

набавки за 2018. годину, за набавку радова  „Санација 

заштитне мреже на школском игралишту у 

Мокронозима“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 1.175,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018.годину са ставке 

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију спортско-рекреативних терена, економски 

код 511296. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције  

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-6/18 

Датум:27.02.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
12.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) члана 67. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

број:4/17) и члана 2. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год, Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.3 Плана јавних 

набавки за 2018. годину, за набавку роба „Набавка 

компјутерског материјала за III мјесец у 2018. години“. 
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II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 95,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018.годину са ставке 

расходи за компјутерски материјал, економски код 

412311. 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-4/18 

Датум:26.02.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
13.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) члана 67. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

број:4/17) и члана 2. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год, Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.4 Плана јавних 

набавки за 2018. годину, за набавку роба „Набавка 

канцеларијског материјала за II мјесец у 2018. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 350,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018. годину са ставке 

расходи за канцеларијски материјал, економски код 

412319. 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за јавне набавке и 

инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-2/18 

Датум:25.01.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
14.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) члана 67. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

број:4/17) и члана 2. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год, Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.4 Плана јавних 

набавки за 2018. годину, за набавку роба „Набавка 

канцеларијског материјала за III мјесец у 2018. години“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 250,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018.годину са ставке 

расходи за канцеларијски материјал, економски код 

412319. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-3/18 

Датум:26.01.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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15.................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 18. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) члана 67. Статута 

општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ 

број:4/17) и члана 2. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год, Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке 

 

I 

За потребе општине Рудо покреће се поступак 

јавне набавке под редним бројем 2.10.  Плана јавних 

набавки за 2018. годину, за набавку роба „Набавка  

тракастих завјеса“. 

 

II 

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а 

износи 390,00  КМ. 

Средства за реализацију ове набавке обезбјеђена 

су у Буџету општине Рудо за 2018. годину са ставке 

издаци за реконструкцију осталих пословних објеката, 

економски код 511227. 

 

III 

Поступак јавне набавке ће се провести путем 

директног споразума. Критериј за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

IV 

За спровођење поступка набавке задужен је 

Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко 

праћење развоја, јавне набавке и инвестиције.  

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број: 02-404-9/18 

Датум:15.03.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
16.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама ( 

„Службени гласник БиХ“ број: 39/14), члана 67. Статута  

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

4/17) и члана 5. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год,  Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

поступка јавне набавке, а који се односи на „„Геодетске 

услуге  снимања за израду пројекта и НН мреже за 

насеље Дубац, Опутница и Шахдани-општина Рудо“, 

понуду је доставио следећи понуђач: 

 

1. Агенција за геодетске послове „Маркос“ 

Братунац, на износ 5.970,00 КМ без ПДВ-а, 

односно 6.985,00 КМ са ПДВ-ом 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда испуњава све услове у складу са 

тендерском документацијом и да се са понуђачем 

Агенција за геодетске послове „Маркос“ Братунац , 

приступи закључивању уговора. 

 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 5 дана од пријема исте. Жалба 

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, 

најмање у три примјерка. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у “Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-404-10/18 

Датум:19.03.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
17.................................................................. 
Број: 02-404-10/18 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14), члана 67. Статута  

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

4/17) и члана 5. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год,  Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  набавку услуга 

„Осигурање запослених радника у општини Рудо“, 

понуду је доставио следећи понуђач: 

1.  „WIENER OSIGURANJE“ Рудо, на износ од 

1.332,00 КМ са обрачунатим ПДВ-ом. 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 
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Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда од стране „Wiener osiguranjа“ Рудо, 

испуњава све критерије и да се  истим приступи 

закључивању уговора. 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 5 дана од пријема исте. Жалба 

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, а 

најмање у три примјерка. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у“Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-404-8/18 

Датум:12.03.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
18.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама ( 

„Службени гласник БиХ“ број: 39/14), члана 67. Статута  

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

4/17) и члана 5. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год,  Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

поступка јавне набавке, а који се односи на „Санацију 

заштитне мреже на школском игралишту у Мокронозима 

“, понуду је доставио следећи понуђач: 

2. ЗГР „ИНТЕГРАЛ“ Рудо,  на износ од 

1.470,00 КМ без ПДВ-а 

Понуђач није обвезник ПДВ-а. 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда испуњава све услове у складу са 

тендерском документацијом и да се са понуђачем ЗГР 

„ИНТЕГРАЛ“ Рудо, приступи закључивању уговора. 

 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 5 дана од пријема исте. Жалба 

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, 

најмање у три примјерка. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у “Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

Број: 02-404-6/18 

Датум:02.03.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
20.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14), члана 67. Статута  

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

4/17) и члана 5. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год,  Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку компјутерског 

материјала за III мјесец у 2018. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 95,64 КМ без 

ПДВ-а, односно 111,90 КМ са ПДВ-ом; 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да понуда ЗТР „Напредак“ Рудо испуњава све услове у 

складу са тендерском документацијом и да се са ЗТР 

„Напредак“, Рудо приступи закључивању уговора. 

 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 5 дана од пријема исте. Жалба 

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, 

најмање у три примјерка. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-404-4/18 

Датум:02.03.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
21.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14), члана 67. Статута  

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

4/17) и члана 5. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год,  Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 
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I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку канцеларијског 

материјала  за II мјесец у 2018. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 352,05 КМ без 

ПДВ-а, односно 411,90 КМ са ПДВ-ом; 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да понуда ЗТР „Напредак“ Рудо испуњава све услове у 

складу са тендерском документацијом и да се са ЗТР 

„Напредак“, Рудо приступи закључивању уговора. 

 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 5 дана од пријема исте. Жалба 

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, 

најмање у три примјерка. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-404-2/18 

Датум:01.02.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
22.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама ( 

„Службени гласник БиХ“ број: 39/14), члана 67. Статута  

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

4/17) и члана 5. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год,  Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

споразума, а који се односи на  „Набавку канцеларијског 

материјала  за III мјесец у 2018. години“ понуду је 

доставио следећи понуђач: 

 

1. ЗТР „Напредак“ Рудо на износ од 208,63 КМ 

без ПДВ-а, односно 244,10 КМ са ПДВ-ом; 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да понуда ЗТР „Напредак“ Рудо испуњава све услове у 

складу са тендерском документацијом и да се са ЗТР 

„Напредак“, Рудо приступи закључивању уговора. 

 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 5 дана од пријема исте. Жалба 

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, 

најмање у три примјерка. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у „Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-404-3/18 

Датум:02.03.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
23.................................................................. 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14), члана 67. Статута  

општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 

4/17) и члана 5. Правилника о поступку директног 

споразума број: 02-020-3/15 од 27.02.2015.год,  Начелник 

општине Рудо доноси: 

 

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 
 

 

I 

У поступку јавне набавке, путем директног 

поступка јавне набавке, а који се односи на „Набавку 

тракастих завјеса“, понуду је доставио следећи понуђач: 

3. ЗР „БАМ“ Рудо,  на износ од 392,00 КМ без 

ПДВ-а 

Понуђач није обвезник ПДВ-а. 

 

II 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. 

Након отварања и прегледа понуде утврђено је 

да приспјела понуда испуњава све услове у складу са 

тендерском документацијом и да се са понуђачем ЗР 

„БАМ“ Рудо, приступи закључивању уговора. 

 

III 

Против ове Одлуке незадовољна страна има 

право на жалбу у року од 5 дана од пријема исте. Жалба 

се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, 

најмање у три примјерка. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће се објавити у “Службеном гласнику општине 

Рудо“. 

 

Број: 02-404-9/18 

Датум:16.03.2018 .год.       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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24.................................................................................................................................................................................................................. 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 17. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ 

број: 39/14),  члана 67.  Статута општине Рудо ( „Службени гласник општине Рудо“ број: 4/17)  и члана 6. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова општине Рудо 

(„Службени гласник општине Рудо број: 7/15) Начелник општине Рудо доноси: 

 

 

 

О Д Л У К У  

о измјенама и допунама  Плана јавних набавки за 2018. Годину 

 

 

 

I 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2017. годину, у дијелу тачке 1. Услуге, иза тачке 1.25 додајe се новa тачкa  којa гласи: 

Ред

. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ 

ВРИЈEДНОСТ 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУП

КА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАН

СИР. 

НАПОМЕ

НА 

1.26 

Геодетске услуге  снимања за израду 

пројекта и НН мреже за насеља Дубац, 

Опутница и Шахдани- општина Рудо 

 5.970,00 6.985,00 
Директни 

споразум 
март, 2018 март, 2018 

Буџет 

415245 

 

 

 УКУПНО:  199.770,00 233.685,00      

 

 

II 

У табеларном прегледу  плана јавних набавки за 2017. годину, у дијелу тачке 2. робе, иза тачке 2.9 додаје се нова тачка  која гласи: 

Ред

. 

Бр. 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ 

ВРИЈEДНОСТ 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУП

КА 

ОКВ. ДАТУМ 

ПОКР. ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАН

СИР. 

НАПОМЕ

НА 

2.10 Набавка тракастих завјеса  390,00 460,00 
Директни 

споразум 
март, 2018 март, 2018 

Буџет 

415245 

 

 

 
УКУПНО:  30.738,00 35.960,00 
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III 

У табеларном прегледу  Плана јавних набавки за 2018. годину, у дијелу тачке 3. Радови , тачка 3.2 се брише и додају се нове тачке које гласе: 

 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Рудо. 

 
 Број: 02-404-10/18 

 Датум:06.03.2018 .год.                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                               Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред

. 

бро

ј 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ШИФРА 

ЈРЈН 

ПРОЦИЈЕЊ 

ВРИЈEДНОС

Т 

ПЛАНИРАНА 

БРУТО 

ВРИЈЕДНОСТ 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ПОКР.ПОСТ. 

ОКВ. 

ДАТУМ 

ЗАКЉ.УГОВ. 

ИЗВОР 

ФИНАНС

ИР. 

НАПОМЕНА 

3.2. 

Санација заштитне мреже 

на школском игралишту у 

Мокронозима  

 1.175,00 1.375,00 
Директни 

Споразум 

фебруар, 

2018 
март, 2018 

Буџет, 

511296 
 

3.3. 

Изградња, инвестиционо 

одржавање, зграда, 

објеката, набaвка опреме 

исл. 

 

377.795,00 442.020,00    

Буџет, 

511200 

 

Набавка се покреће 

након усвајања плана 

капиталних инвестиција 

за 2018. годину 

 УКУПНО: 

 

 391.790,00 458.395,00  
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25.................................................................. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА РУДО 

-НАЧЕЛНИК- 

Број: 02-020-10/18. 

Датум:14.03.2018.године 

 

На основу члана 9. став 3. Уредбе о 

канцеларијском пословању републичких органа управе 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 1/04, 13/07) 

, тачке 40. Упутства о спровођењу канцеларијског 

пословања републичких органа управе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 31/05, 5/06, 10/06, 

10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 9/09, 98/10, 111/10, и 25/11), 

члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и 

одредби Правилника о Унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста  Општинске управе Рудо 

(,, Службени гласник општине Рудо“,број: 5/17, 1/18) 

Начелник општине Рудо, д о н о с и : 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о бројчаним ознакама организационих 

јединица 

 

1. У складу са потребама општине Рудо одређују се 

бројчане ознаке организационих јединица, односно 

радних мјеста и то: 

 

    01 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

    01-3- Одбор за жалбе 

 

     02- НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

      

    ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

    03- Одјељење за привреду, финансије, просторно 

уређење и инспекцијске послове- Начелник 

03-1- Самостални стручни сарадник за буџет и главну 

књигу трезора 

03-1/1- Самостални стручни сарадник за унос фактура и 

потраживања у трезорском пословању 

03-1/2- Самостални стручни сарадник за рачуноводство и 

књиговодство 

03-1/3- Стручни сарадник за послове благајне 

03-1/4-  Самостални стручни сарадник за 

предузетништво и пољопривреду 

03-2- Самостални стручни сарадник за рачуноводство и 

књиговодство буџетских корисника 

03-2/1- Урбанистичко-грађевински инспектор и 

инспектор за друмски саобраћај 

03-2/2- Тржишни инспектор 

03-2/3- Инспектор за храну 

03-2/5- Комунални полицајац 

03-2/6- Виши стручни сарадник за просторно планирање, 

грађевинарство, локалне путеве и водопривреду 

03-2/7- Самостални стручни сарадник за анализу и 

статистичко праћење развоја, јавне набавке и 

инвестиције 

03-2/10- Самостални стручни сарадник за имовинско 

правне послове , урбанизам и припрему пројектних 

апликација 

03-2/11- Самостални стручни сарадник за управљање 

развојем, развојне програме и пројекте. 

 

04- Одјељење за општу управу и друштвене 

дјелатности- Начелник 

04-3- Самостални стручни сарадник-администратор за 

рачунарску мрежу 

04-4- Виши стручни сарадник пријемне канцеларије и 

архиве 

04-5- Стручни сарадник за овјере и јавне регистре 

04-6- Стручни сарадник за послове матичне службе-

матичар за  мјесну канцеларију Рудо 

04-6/1- Стручни сарадник за послове матичне службе-

матичар за  мјесну канцеларију Штрпци 

04-6/2- Стручни сарадник за послове матичне службе-

матичар за  мјесну канцеларију Бијело Брдо 

04-6/3- Стручни сарадник за послове матичне службе-

матичар за  мјесну канцеларију Стргачина 

04-7-Самостални стручни сарадник за радне односе, 

регулисање грађанских стања и пружање правне помоћи 

04-8- Самостални стручни сарадник за борачко-

инвалидску заштиту 

04-9- Виши стручни сарадник за цивилну заштиту и 

мјесне заједнице 

04-10- Самостални стручни сарадник за информисање и 

приступ информацијама 

 

2. Наведене бројчане ознаке организационих јединица 

односно радних мјеста примјењиваће се у 

канцеларијском пословању органа општине Рудо. 

 

3.   За наведене бројчане ознаке организационих јединица 

односно радних мјеста обавезно је водити интерне 

доставне књиге. 

 

4.   Даном ступања на снагу овог рјешења престају да 

важе рјешења Начелника општине број: 02-022-146/10 од 

10.02.2010. године и  02-020-2/13 од 16.01.2013.године. 

 

5.   Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „ Службеном гласнику“ општине Рудо. 

 

     Достављено:                                                                             

 1. Одјељење за општу управу                                           

 2. Службенику пријемне канцеларије 

 3. а/а                                       .                                                                                  

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

                   Рато Рајак, дипл.инж.арх.с.р 
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